
 

 
 
 
 
 
Teodora Borghoff 
 
Specialist în dezvoltare locală, a atras fonduri în valoare de peste 25 milioane euro și a desfășurat activități de formare, facilitare, 
consultanță sau management în România, Germania, Olanda, Ucraina, Bosnia, Muntenegru și Etiopia. Specializare în proiecte de 
restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural (peste 15 milioane de euro atrase pentru clădiri de patrimoniu național în zona de sud 
a Transilvaniei și Banat) și promotor activ pentru soluții de dezvoltare locală prin tehnologie și inovare. Preocupările recente includ teme cum 
sunt obiectivele globale de dezvoltare (SDGs) și reziliența la schimbările climatice.  
 
Experiență profesională 
Fundația Comunitară Timișoara  

 din mai 2021 – Director programe 
Design de programe de finanțare, supervizarea managerilor de granturi și corelarea activităților în comunitate.   

 2016-2021 Fondator și membru în Consiliul Director   www.fctm.ro 
 
2018-2020  
ICCO Cooperation  Central, Eastern and Southern Africa – Manager Fond  
Managementul Fondului pentru Inovare pentru Reziliență în valoare de 8 milioane euro, finanțat de către Delegația Uniunii Europene în 
Etiopia pentru zone afectate de schimbări climatice www.innovation4resilience.org 
 
2017-2018  
Agenția de Dezvoltare Regională Vest - Consultant Evaluare proiecte 
Membru evaluator teme orizontale în comisiile de evaluare tehnică și financiară a proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, linii finanțare 5.1 Patrimoniu Cultural, respectiv 2.1, 2.2, 3.1, 8.3 www.adrvest.ro  
 
2007-2017  
Borghoff Teodora Întreprindere Individuală - Consultanță redactare proiecte, achiziții publice, facilitare dezvoltare locală și formare 
adulți.  
Contracte reprezentative: 

 2014 -2016 Coordonator participare civică și incluziune grupuri vulnerabile în pregătirea dosarului de candidatură al municipiului 
Timișoara pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii. Coordonator Program Cultural în etapa II de candidatură. 

 2014-2015 Expert formare și dezvoltare comunitară al Fundației Mihai Eminescu Trust, coordonarea cursului ”Valorificarea 
patrimoniului cultural si natural pentru dezvoltare comunitara” în cadrul proiectului Living Heritage, derulat de Institutul Intercultural 
Timișoara și Consultant dezvoltare locală în cadrul contractului de servicii cu Primăria Municipiului Bistrița pentru realizarea 
planului de implementare din cadrul proiectului „INNOvating entrepreneurship policies in the CRAFTS sector - INNOCRAFTS” 

 2014 Consultant atragere fonduri pentru Fundația Mihai Eminescu Trust; Redactarea de proiecte „Centrul de Interpretare al 
Culturii Tradiționale Alma Vii”, „Mălâncrav-patrimoniu multietnic viu” – selectate spre finanțare în cadrul EEA Grants și Florile 
Transilvaniei finanțat de AFCN – în valoare totală de peste 2.000.000 euro;  

 2013-2014 Consultant servicii achiziții publice în cadrul proiectelor Începutul dezvoltării turismului în zona transfrontalieră Bela 
Crkva și Ghilad și ”Social Equal Opportunities” finanțate prin IPA România-Serbia. 

 2012 (feb-dec) Director executiv în baza unui contract management cu Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană; 
atragere de fonduri AFCN și monitorizare proiect dezvoltare comunitară prin valorizarea patrimoniului ”Memoria Cartierului Meu”  

 2009-2011 Coordonator local (facilitare și mentorat) în cadrul proiectului ”Economia Bazată pe Cunoaștere” derulat de 
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale cu finanțare de la Banca Mondială. Activitățile de consultanță au avut ca scop 
dezvoltarea locală cu ajutorul noilor tehnologii în 8 comunități din județele Timiș și Caraș.  

 2009-2011 Formator în cadrul proiectului Biblionet derulat de IREX România și finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates. Au fost 
derulate activități de formare în 10 județe pentru 16 grupe de participanți privind dezvoltarea de noi servicii informatizate în 
biblioteci comunale și orășenești care să contribuie la dezvoltare locală. www.biblionet.ro   

 2009-2010 Consultant redactare cerere de finanțare ” Dezvoltarea turismului cultural în Regiunea Vest prin renovarea şi 
includerea în circuitul turistic a Bisericii şi Mănăstirii Maria Radna”, beneficiar Episcopia Romano-Catolică Timișoara. Cererea a 
fost aprobată în 2011 prin Programul Operațional Regional Măsura 5.1 și are o valoare estimativă de cca 8 milioane € 

 2008-2009 Coordonator redactare cerere de finanțare ”Tezaure fortificate redescoperite – Dezvoltarea durabilă a regiunii 
Centru prin punerea în valoare a potenţialului turistic al reţelei de biserici fortificate săseşti din Transilvania”, beneficiar 



 

Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România, activitate finanțată de Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ- Germania). Cererea a fost aprobată în 2010 prin Programul Operațional Regional Măsura 5.1,  valoare 
estimativă cca 5 milioane € 

 2007 Primăria comunei Cristian (Sibiu) – realizare proceduri de achiziții publice pentru servicii de proiectare și lucrări de 
infrastructură 

 
2004 - 2007  
Primăria oraşului Recaş – agent de dezvoltare locală 
Implementarea strategiei locale de dezvoltare, atragere surse finanţare, integrare europeană, relaţii internaţionale, marketingul localităţii, 
achiziții publice. Proiecte atrase în valoare de cca 1,7 milioane euro www.primariarecas.ro   
 
1996 - 2004 
Zhaba Facilitators Collective (Facilitators Reaching Out for Grass Roots) – Facilitator și evaluator procese organizaționale pentru organizații 
din Romania, Olanda, Rusia, Ucraina, Muntenegru. www.zhaba.cz; Clienți reprezentativi: Oxfam Netherlands, Saferworld UK;  
 
2002 - 2004 
Budesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit (BAG-EJSA) –cercetător-colaborator și autoarea raportului de țară 
(Germania) în cadrul proiectului “Integrarea Socială a Tinerilor” www.yes-forum.org/ineu  
  
2000 - 2002 
Centrul de Asistenţă Rurală (Soros Open Network)– Coordonator Programe  
Responsabilă pentru administrarea programului de minigranturi “Grupuri de inițiativă în mediul rural”, suport pentru rețeaua de promotori locali, 
manager program și trainer în cadrul proiectului “Lucrători sociali în mediul rural”, iniţierea primei conferințe județene de asistență socială, alte 
proiecte pe teme sociale și de mediu (e.g. Păduri pentru Viitor). Din aprilie 2002 consultant extern pentru activități punctuale de training și 
cercetare. www.rural-center.org 
 
2000 - 2001 
Universitatea de Vest Timişoara, Fac. de Sociologie şi Psihologie, catedra de Asistenţă Socială – preparator pentru seminariile cu 
temele “Dezvoltare Comunitară”, “Politici Sociale”, “Asistența Socială cu grupuri etnice”.  
 
1995 - 1999 
European Youth For Action, (reţea internaţională cu peste 350 de grupuri membre în acea perioadă). Stagiu în biroul central din Amsterdam 
în perioada decembrie 1995 – iulie 1996. Coordonator logistică în Lyon, Franţa (mai-nov 1997). Membru al comitetului internațional de 
coordonare (1996-98), activităţi de fundraising și management de proiect în Romania (1998-99) www.eyfa.org 
 
 
Studii:  

2006-2009 Universitatea de Vest Timisoara / Consortiu european coordonat de Universitatea Duisburg-Essen (Germania)  
Master European in Educația Adulților   

 
2001-2003 University of North London, actual London Meotropolitan University (Marea Britanie) 
Diplomă postuniversitară în Practica Dezvoltării Sociale  
 
1996-2000 Universitatea de Vest Timişoara 
Diplomă Asistență Socială 
 
Limbi vorbite: Engleză (C1), Franceză (B2), Germană (B2), Amharică (A1)  
 
Alte certificări:  

Formator atestat de Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare (seria A, nr 002135 din 2005) 
Certificat de absolvire a cursului ”Auditor în domeniul calității”, cod COR 242303, seria A 0077924 din 29.09.2008 

Certificat de absolvire a cursului „Manager de proiect” cod COR 241919, seria A 0077934 din 26.09.2008 
 


